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 المختصرة المستقلة للقوائم المالية الدوريةحص محدود فتقرير 

 

 "شركة مساهمة مصرية"شركة بى إنفستمنتس القابضة  مساهمي / ةإلي الساد

 المقدمة

"شركة مساهمة  شركة بى إنفستمنتسلالمــرفــق  المختصر المستقل الدورى ىالالمحدود للمركز الم صل الفحاقمنا بأعم

والتغير فى حقوق  والدخل الشامل والخسائرألألرباح المختصرة  المستقلةالدورية قوائم الوكـذا  ٢٠٢٠ مارس ٣١مصرية" 

أشهر المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة  الثالثةالملكية والتدفقات النقـدية المتعلقة بها عن 

هذه  المختصرة المستقلةالدورية  وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى. واإلدارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية

، وتنحصر مسئوليتنا فى لدورية"" القوائم المالية ا )٣٠ى (المحاسبة المصر ياروالعرض العادل والواضح لها طبقاً لمع

 . فى ضوء فحصنا المحدود لها المختصرة المستقلةالدورية إبداء استنتاج على القوائم المالية 

 نطاق الفحص المحدود

) "الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية ٢٤١٠قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصرى لمهام الفحص المحدود رقم (

عمل المختصرة المستقلة لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها". يشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية 

ن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من ستفسارات بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عإ

ً فى نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة  إجراءات الفحص المحدود. ويقل الفحص المحدود جوهريا

قد يتم اكتشافها فى المصرية، وبالتالى ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التى 

 .المختصرة المستقلة الدورية عملية مراجعة، وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية

 ستنتاجاإل

المرفقة ال تعبر المختصرة  المستقلةالدورية  وفى ضوء فحصنا المحدود، لم ينُم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية

"شركة مساهمة لشركة بى إنفستمنتس القابضة  المستقل فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالىبعدالة ووضوح 

أشهر المنتهية فى ذلك  الثالثةعن المستقلة وتدفقاتها النقدية المستقل ها المالى ئوعن أدا ٢٠٢٠ مارس ٣١ مصرية" فى

 .الدورية") " القوائم المالية ٣٠لمعيار المحاسبة المصرى (التاريخ طبقاً 
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اح ادات واألر االي

قة ات ش ارات فى ش زعات أراح إس ادات ت -٣٥٣ ٧٧١ ٤٣ (١٤)إي

ارات عقارة  ار إس ادات إ -٠٠٠ ٩٧٥  إي

ة ل ادات ت ٢٦٦ ٦٤٣ ٢٢ ٣٤٤ ١٣٧ ١٧ (١٥)إي

ه ي ة ال الل فى األرص -٠٠٠ ٦٥  رد اإلض

 ٢٦٦ ٦٤٣ ٢٢ ٦٩٧ ٩٤٨ ٦١

ائ وفات وال ال

ارات عقارة (٧١٨ ٩١  )(٥٥٧ ٤٣٢  )إهالك إس

(٤٠٨ ٥٨٩ ٤ )(٤٠٢ ٦٤٠ ٤ )(١٦)أتعاب االدارة

وفات اخ  ارات وم (٢٣٦ ٤٧٦ ١ )(٥٧٩ ٩٢٨  )أتعاب إس

ل اإلدارة اء م ر أع الت ح (٣٩٢ ٤٩  )-ب

ة لة أج وق تق ع ائ ف (٤٨١ ٠٤٣ ٦ )(٤٨٥ ٩٨٨ ٢ )خ

خل ة ال ل ض ة ق اح الف ٠٣١ ٣٩٣ ١٠ ٦٧٤ ٩٥٨ ٥٢ صافي أر

ارة  خل ال ة ال (٢٧٣ ٧٧٨ ٣ )(٠٦٩ ٨٦٦ ٩ )ض

جلة ة ال ٥٦١ ٣٢٤ ١ ٤٦٤ ٢٢٨ ٧ (١٧)ال

ة  اح الف ٣١٩ ٩٣٩ ٧ ٠٦٩ ٣٢١ ٥٠ صافي أر

اح ف فى األر ه األساسى وال                        ٠,٠٥                   ٠,٣١(١٢)ن ال
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امل اآلخ خل ال د ال الى ب                              -                           -اج
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اي ٢٠١٩ ص فى ١ ي ٢١٧ ١٠٣ ٢٦٩ ٧٨٣١ ٦٠٥ ٤٥٠٧٠ ٠٢٩ ١٤٧(٠١٨ ١١١ ٤)٩٢٢ ٤٥٦ ٢٥٥        -٠٨٠ ١٢٢ ٨٠٠ال

امل خل ال د ال ب

ة  ٣١٩ ٩٣٩ ٣١٩٧ ٩٣٩ ٧               -            -              -        -                 -صافى أراح الف

امل خل ال د ال                    -              -               -             -               -         -                 -ب

امل خل ال الى ال ٣١٩ ٩٣٩ ٣١٩٧ ٩٣٩ ٧               -            -              -        -                 -إج

ة ى ال عامالت مع مال ال

ني ي القان ا ل إلي األح                    -               -(٢٨٩ ٥٣٠ ٣)             -٢٨٩ ٥٣٠ ٣         -                  -ال

حلة ل الى األراح ال                     -(٧٨٣ ٦٠٥ ٧٠)٧٨٣ ٦٠٥ ٧٠             -               -         -                 -ال

ة ى ال عامالت مع مال الى ال                    -(٧٨٣ ٦٠٥ ٧٠)٤٩٤ ٠٧٥ ٦٧            -٢٨٩ ٥٣٠ ٣        -                 -إج

ص فى ٣١ مارس ٢٠١٩ ٥٣٦ ٠٤٢ ٢٧٧ ٣١٩١ ٩٣٩ ٩٤٤٧ ١٠٤ ٢١٤(٠١٨ ١١١ ٤)٢١١ ٩٨٧ ٢٥٨        -٠٨٠ ١٢٢ ٨٠٠ال

اي ٢٠٢٠ ص فى ١ ي ٤٧٨ ٢٣٠ ٢٥٦ ٩٣٤١ ٤٩٢ ٢٧١٦٨ ٧٣٩ ١٣٢(٠١٨ ١١١ ٤)٢١١ ٩٨٧ ٢٥٨        -٠٨٠ ١٢٢ ٨٠٠ال

امل خل ال د ال ب

ة ٠٦٩ ٣٢١ ٠٦٩٥٠ ٣٢١ ٥٠               -             -               -         -                  -صافى أراح الف

امل خل ال د ال                    -              -               -             -               -         -                  -ب

امل خل ال الى ال ٠٦٩ ٣٢١ ٠٦٩٥٠ ٣٢١ ٥٠               -             -               -         -                  -إج

ة ى ال عامالت مع مال ال

ني ي القان ا ل إلي األح                    -               -(٦٤٧ ٤٢٤ ٣)             -٦٤٧ ٤٢٤ ٣         -                  -ال

ه اء أسه خ (٩٣٧ ١٠٠ )               -               -             -               -(٩٣٧ ١٠٠ )                  -(١١)ش

حلة ل الى األراح ال                    -(٩٣٤ ٤٩٢ ٦٨)٩٣٤ ٤٩٢ ٦٨             -               -         -                  -ال

ة ى ال عامالت مع مال الى ال (٩٣٧ ١٠٠ )(٩٣٤ ٤٩٢ ٦٨)٢٨٧ ٠٦٨ ٦٥            -٦٤٧ ٤٢٤ ٣(٩٣٧ ١٠٠ )                  -إج

ص فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٦١٠ ٤٥٠ ٣٠٦ ٠٦٩١ ٣٢١ ٥٥٨٥٠ ٨٠٧ ١٩٧(٠١٨ ١١١ ٤)٨٥٨ ٤١١ ٢٦٢(٩٣٧ ١٠٠ )٠٨٠ ١٢٢ ٨٠٠ال
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ل غ ة ال ة م أن ق فقات ال ال

خل ة ال ل ض ة ق ٠٣١ ٣٩٣ ٦٧٤١٠ ٩٥٨ ٥٢صافى أراح الف

ها بـ: ي ت

قة ات ش ارات فى ش زعات أراح إس ادات ت                      -(٣٥٣ ٧٧١ ٤٣)رد إي

ققة ة غ م لة أج وق تق ع ٤٨١ ٠٤٣ ٦  ٤٨٥ ٩٨٨ ٢ف

ات م م ال (٠٤٤ ٩٤٦ )                 -ال

انه ة - أذون خ ائ دائ (٣٣٩ ٤٣٣ ١٩)(٦٤٨ ٤٣٠ ١٤)ف

ة ائ دائ (٩٢٧ ٢٠٩ ٣)(٦٩٦ ٧٠٦ ٢)ف

ه األخ  ي ة ال الل فى األرص                      -(٠٠٠ ٦٥ ) رد اإلض

ارات العقارة ٧١٨ ٩١ ٥٥٧ ٤٣٢ إهالك اإلس

ال العامل ات فى رأس ال غ ل ال ل ق غ ائ ال (٠٨٠ ٠٦١ ٧)(٩٨١ ٥٩٣ ٤)خ

ق فى أوراق ال                      -٨٥٠ ٧٩٨ ال

ة أخ  ي ة م ادة فى أرص (٧٠٨ ٠٤٤ ٢)(٣٤٦ ١٠١ ٤٥)ال

اف ذو عالقة قة أل ة م ق فى أرص (٤٩٨ ٦١٧ )(٣٣٨ ٥٦ ) ال

ة أخ  ة دائ ردون وأرص ق فى م (٧٠٩ ٢٩٦ )(٨٣٩ ٩٥٧ )ال

ل غ ة ال مة فى أن ة ال ق فقات ال (٩٩٥ ٠١٩ ١٠)(٦٥٤ ٩١٠ ٤٩)صافى ال

ار ة اإلس ة م أن ق فقات ال ال

ة  ائ دائ ضات م  ف ٠٦٢ ٩٥٢ ٨٦٢١٥ ٢٦٢ ١مق

ة وعات م ارات فى م اء إس عات إلق ف (٠٠٠ ٥٠٠ ١٧)                 -م

ف وعات ت ال عات ل ف (٠٣٥ ٥٣٤ ٥)                 -م

لة األجل غ فى ودائع  ٦١٢ ٨٦٦ ٨٧٢ ٩٣٨ ٤٩ال

انة  اء) أذون خ عات ألق ف قاق / ( م ع وس ضات م ب ١٦٣ ٤٨٨ ٣(٦٩٩ ٩١٥ ٣٩٥) صافى مق

ار ة اإلس مة فى أن ة ال ق فقات ال (١٩٨ ٧٢٧ ٢)(٩٦٥ ٧١٣ ٣٤٤)صافى ال

ل ة ال ة م أن ق فقات ال ال

ه اء أسه خ                      -(٩٣٧ ١٠٠ )ش

ل ة ال مة فى أن ة ال ق فقات ال                     -(٩٣٧ ١٠٠ )صافى ال

ة ها خالل الف ة وما فى ح ق غ فى ال (١٩٣ ٧٤٧ ١٢)(٥٥٦ ٧٢٥ ٣٩٤)صافى ال

ة ة الف ا ها فى ب ة وما فى ح ق ٤٧٩ ٢٨٦ ٧٤٢٤٣١ ٠٩٣ ٥٧(٨)ال

ها ة وما فى ح ق ف على ال ات فى أسعار ال غ ٣٠١ ٣٧ ٣٩٧ ٠٧٧ ١أث ال

ة ة الف ها فى نها ة وما فى ح ق ٥٨٧ ٥٧٦ ٤١٨(٤١٧ ٥٥٤ ٣٣٦)(٨)ال

ة  ة بى إنف القا ش

ة فى ٣١ مارس ٢٠٢٠ ه الثة أشه ال ة ع ال قلة ال ة ال ور ة ال ق فقات ال ة ال قائ

ة) ة م اه ة م (ش

أ معها. ة وتق قلة ال ورة ال ة ال ال ائ ال ه الق أ م ه ءًا ال ي فقة تع ج احات ال - اإل
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  الدورية املستقله املختصرة املتممة للقوائم املالية  اإليضاحات

 ٢٠٢٠مارس  ٣١املنتهية ىف أشهر  الثالثةعن 
  

- ١ - 
 

 نبذة عن الشركة -١

ركة ست ش ة بى تأس تمنتس القابض رية)  إنفس اهمة مص ركة مس تثمارات المالية  ( (ش ة لالس ابقا) طبقاً  –بي بي اي القابض س

نة  ٩٥الحكام القانون رقم  جل التجارى برقم  ١٩٩٢لس مبر ٣١فى  ٥٢٤٥٥والئحته التنفيذية وقيدت بالس جل  ٢٠٠٥ديس س

وق المال رقم  يد ، هذا وقد أعيد ق٢٠٠٦أبريل  ١١بتاريخ  ٣٤٨تجارى جنوب القاهرة بموجب ترخيص الهيئة العامة لس

 .٢٠١٢أكتوبر ٢٤بتاريخ  ٦٣٢٦٤الشركة بالسجل التجاري جنوب القاهرة برقم 

ركة هو  ينما راديو  ٢٤عنوان الش ارع طلعت حرب مبنى س ير بالعنوان الجديد في  - الدور األول -ش القاهرة وجاري التأش

 السجل التجاري.

در أوراقاً مالية ركات التى تص يس الش تراك فى تأس ركة هو اإلش ركة أن  غرض الش أو فى زيادة رؤوس أموالها ويجوز للش

بيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها  ركات األموال التى تزاول أعماالً ش ترك بأى وجه من الوجوه مع ش لحة أو تش تكون لها مص

تريها أو تلحقها بها وذلك طبق ركات أو تش ج فى هذه الش ر والخارج كما يجوز لها أن تندمـ ها فى مص اً على تحقيق غرض

 التنفيذية. وقد حددت مدة الشركة بعشرون عاماً تبدأ من تاريخ القيد بالسجل التجارى. ألحكام القانون والئحته

تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فى أعمال اإلستثمار فى شركات أخرى وذلك وفقاً لسياساتها االستثمارية القائمة وتقوم الشركة 

تهداف والبحث والتفاوض ومتابعة وب تثمارات، كل ذلك بإس تثمارات وتوزيع اإليرادات المتولدة من تلك اإلس يع وتطوير اإلس

ك  ك من خالل النمو المحقق من تل ذل ة وك دة والمحقق ركة من خالل اإليرادات المتول اهمين الش د لمس ائ بهدف تعظيم الع

 اى بى بى شركة ليصبح الشركة سمإ قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تغير ٢٠١٦يناير ١١اإلستثمارات. وبتاريخ 

 .٢٠١٦فبراير ٢٤ بتاريخ التجارى السجل فى التأشير وتم.م.م، ش المالية لإلستثمارات القابضة

ركة تغير إ ٢٠١٨مايو  ٨ بتاريخ مقررت الجمعية العامة غير العادية للش ركة س بح الش ركة ليص تمنتس بى ش ة إنفس  القابض

 .٢٠١٨ يوليو ٨ بتاريخ ارىالتج السجل فى التأشير وتم.م.م، ش

 .٢٠٢٠يونيو  ١٤  بتاريخالمختصرة  المستقلة  الدورية مجلس إدارة الشركة القوائم المالية اعتمد -

ار -٢ ض إ ة ع ال ائ ال ة   الق ور قلةال ة ال  ال

ت  ة أع ال ائ ال ورةالق قلة ال ة ال رق ( ال اس ار ال قا ل ة   .)٣٠ال

ة  -٣ ال ائ ال اد الق ةأس إع ور ة ال قلة ال  ال

ائ  ت الق ة أع ال ورةال قلة ال ـــــ ة  ال ـــ ــ ــابال ـــ قة في العام ال ة ال ـــ اســ ـــات ال اســ ـــ ــ اع نف ال ائ  إت و تل الق

ة فى  قلة ال ة ال ال ائ ال ها مع الق ائ ورة  ق ة ال ال  .٢٠١٩د  ٣١ال

وض -٤ قة اتل ق  ش

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١              

 جنيه مصرى جنيه مصرى   

٣١ ٠١١ ١٨٢  ٣١ ٢١٠ ٠٠٤   ١ فى بى سوالر إنفينيتى شركة  

٥٢ ٠٢٨ ٠٩٥  ٥٢ ٣٦١ ٦٦١   ٢ فى بى سوالر إنفينيتى شركة  

٢٠ ٨٩٣ ٢٦٢  ٢١ ٠٢٧ ٢١٥   ٣ فى بى سوالر إنفينيتى شركة  

   ١٠٣ ٩٣٢ ٥٣٩  ١٠٤ ٥٩٨ ٨٨٠  

لغ ة   ائ خالل الف قاق الف جع ال فى زادة ال الى اس ائ  ٢ ٥٤٠ ٦٢٠ ي ار خ ه م مع األخ فى االع ج
لغ  لة  وق الع . هج ١ ٨٧٤ ٢٧٩ف  م
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 خزانة  نأذو -٥

 (بالصافى) أرصدة مستحقة على أطراف ذوى عالقة -٦
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١ طبيعة الحساب طبيعة العالقة                 

 يجنيه مصر يجنيه مصر   
يحساب جار مشروع مشتركة فنشر للطاقة الشمسية  يشركة ريد س  ٩٥٨ ١٤٩ ١ ٩٥٨ ١٤٩ ١ 

يحساب جار شقيقة  شركة ١ فى يب سوالر يإنفينيت شركة  ٦٧٨ ٥٧٤ ٦٦٦ ٣١٢ 
يحساب جار شقيقة  شركة ٢ فى يب سوالر يإنفينيت شركة  ٦٩١ ٩٨٤  ٦٧٩ ٤٨٠  
يحساب جار شقيقة  شركة ٣ فى يب سوالر يإنفينيت شركة  ٦٦٦ ٤٨٤ ٦٥٤ ٤٤١ 

 )١ ١٤٣ ٩٥٨ ( )١ ١٤٣ ٩٥٨ ( يخصم: اإلضمحالل فى أرصدة مستحقة على أطراف ذوي عالقة 

   ٢ ٠٤٣ ٠٤٢  ٢ ٠٠٦ ٢٣٣  

جع ال فى  فاضي وق ال الى  إن ائ ف لة  تق خ ة الع . ٣٦ ٨٠٩لغ االج ه م  ج

 )بالصافي(ة مدينة أخرى دأرص -٧
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

 جنيه مصرى جنيه مصرى 
 ٧٩٥ ٤٦ ٧٩٥ ٤٦ تأمينات لدى الغير

  ١ ٠٩٦ ٧٨٦  ١ ٩٥٩ فوائد مستحقة ايرادات
  ٢ ٩٥٤ ٥٠٠  ٢ ٨٨٩ ٥٠٠ مستحقة إيجارات ايرادات

 --  ٤٣ ٧٧١ ٣٥٣ مستحقة أرباح توزيعات
 ً   ١١٨ ٧١٧  ٥٦١ ٩٨٧ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٥٤٧ ٥٠٠ ٥٤٧ ٥٠٠ المنبع من خصم ضرائب
  ١٠ ١٣٥ ٣٢٩  ١٠ ٤٨٥ ١٣٦ مستقطعة خزانة اذون ضرائب

٢٣٢ ٢٥٤ لموردين مقدمة دفعات  ٢٢١ ٣٥٠  
٥٠٦ ٩١٥ اخرى مدينة أرصدة  ٨٥٢ ٤٧ 
) ٢ ٨٨٩ ٥٠٠ ىاالخر المدينة االرصدة في االضمحالل :يخصم ) ٢ ٩٥٤ ٥٠٠ ( ) 

 ٣٢٩ ٢١٤ ١٢  ٥٦ ١٥٣ ٨٩٩ 

ى جع الي ئ زعات أراح  إلىال  زادةفى  ال قاق ت ارات فى م إس قةإس ات ش ه  ٤٣ ٧٧١ ٣٥٣لغ  ش ج
  .م 

 
 
 
 

 ٩٢٠١ديسمبر ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

 يجنيه مصر  يجنيه مصر 

  ٣٥٢ ٨٧٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٦٠٠ ٤١٣ أشهر ثالثة من أكثر أذون خزانة 

  ٥٠ ٠٧٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ٦٢٥ ٤٠ أشهر ثالثة من أقل أذون خزانة 

 ) ٣٤ ٤٦٣ ٤٠٧(  ) ٢٤ ٤٨٨ ٦٢٢( محققه غير عوائد يخصم :

 ٣٦٨ ٤٨٦ ٥٩٣  ٤٢٩ ٧٣٦ ٣٧٨ 
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 لدي البنوك وأرصدةنقدية  -٨
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١                 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

  ٨ ٣٥٦ ٥٤٥  ١٠ ٨٨٧ ٠٤١ بالعملة المحلية –حسابات جارية 
  ٨٢ ٩٦١  ١ ٦٥٥ ١٠٤ بالعمالت األجنبية –حسابات جارية 

  ٦١ ٩٤٨ ٦٩١ ٥ ١٠٢ ١٤٢ بالعمالت األجنبية –ودائع لدى البنوك 
 ٧٠ ٣٨٨ ١٩٧ ١٧ ٦٤٤ ٢٨٧  

 -تتمثل النقدية وما فى حكمها فيما يلى:المختصرة  المستقلة الدورية  وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية 

 ٢٠١٩مارس  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١                  

 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 ٧٩ ٢٤٣ ٢٣١ ١٧ ٦٤٤ ٢٨٧ نقدية لدى البنوك 

  ٤٠٨ ٩٦٢ ٠٧٦  ٤٠ ٣١٩ ٩٠٨ أشهر ثالثة من أقل –ة خزان أذون

 -- )٣٨٩ ٤١٦ ٤٧٠( أكثر من ثالثة أشهر –ة خزان أذون : ( يخصم)

 )٦٩ ٦٢٨ ٧٢٠( ) ٥ ١٠٢ ١٤٢( أكثر من ثالثة أشهر –ودائع ألجل  : ( يخصم)

 )٤١٨ ٥٧٦ ٥٨٧ )٣٣٦ ٥٥٤ ٤١٧ 

 عالقة ذات ألطرافأرصدة مستحقة  -٩

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١ الحساب طبيعة العالقة طبيعة بيـــــان                 

 جنيه مصرى جنيه مصرى   

بى إى بارتنرز لإلستثمار  بىشركة 

 المباشر 

 /أتعاب إداره   شركة اإلدارة

 مصروفات أخرى

٤ ٦٩١ ٣٩٥   ٤ ٦٣٥ ٠٥٧ 

   ٤ ٦٩١ ٣٩٥  ٤ ٦٣٥ ٠٥٧ 

  رأس المال -١٠

ً جنيه مصرى موزع ٨٠٠ ١٢٢  ٠٨٠، وبلغ رأس المال المصدر والمدفوعمصريمليار جنيه  ٢٫٤به  المرخصبلغ رأس المال   ا

 .للسهم هجني ٥سهم بقيمة أسمية  ١٦٠ ٠٢٤ ٤١٦ على 

 أسهم خزينة -١١
            على  القيام بشراء أسهم خزينه بحد أقصى عدد ٢٠٢٠مارس   ٢٦وافق مجلس اإلدارة  فى جلسته المنعقدة بتاريخ 

من إجمالى أسهم الشركة وذلك من خالل السوق المفتوح لمدة ثالثة أشهر على األ  %١سهم  والتى تمثل نسبة  ١ ٦٠٠ ٢٤٤

 .مليون جنيه مصرى ١٢تتجاوز قيمة الشراء مبلغ 

 فى االرباحاألساسى والمخفض نصيب السهم  -١٢

األرباح المتاحة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لألسهم  ىصافيحسب النصيب األساسي للسهم بقسمة  األساسى:

 .العامالقائمة خالل 

تحويل كافة فتراض إبيحسب النصيب المخفض للسهم في الربح بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  المخفض:

افي الربح باستبعاد تكلفة أدوات الدين القابلة للتحويل مع األدوات المالية القابلة للتحويل ألسهم وخيار األسهم ويتم تعديل ص
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لذلك. ونظراً لعدم وجود أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم فإن نصيب السهم المخفض في األرباح ال  ىالضريبمراعاة األثر 

 األرباح. ىف ىاألساسيختلف عن نصيب السهم 

 ٢٠١٩مارس  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١ بيان

 مصرىجنيه  جنيه مصرى 
 ٧ ٩٣٩ ٣١٩ ٠٦٩ ٣٢١ ٥٠  الفترةصافى أرباح 

 ١٦٠ ٠٢٤ ٤١٦ ١٦٠ ٠٢٤ ٤١٦  المتوسط المرجح لعدد األسهم

 ٠٫٠٥ ٠٫٣١ فى االرباحنصيب السهم األساسى والمخفض 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت مع أهم  -١٣

تتمثل المعامالت التى تمت خالل الفترة المالية على الحسابات ذات الطبيعة الجارية فى أتعاب اإلدارة و المصروفات المسددة 

 بالنيابة عن الشركة أو ماقامت الشركة بسداده بالنيابة عن تلك األطراف. 
 فى ما يلى: الفترةوتتمثل أهم المعامالت خالل 

حجم التعامل خالل  التعامل طبيعة نوع العالقة اسم الشركة
 الفترة

شركة بى بى إى بارتنرز 
 لإلستثمار المباشر 

 )٤ ٦٤٠ ٤٠٢( أتعاب إدارة شركة اإلدارة

  ٧٥٨ ٠٦٥  دانئة فوائدايرادات  شقيقة  شركة ١فى -شركة إنفينيتى سوالر بى

 ١ ٢٧١ ٨٢١  دانئة فوائدايرادات  شقيقة شركة ٢فى -شركة إنفينيتى سوالر بى

 ٥١٠ ٧٣٤  دانئة فوائدايرادات  شقيقة شركة ٣فى -شركة إنفينيتى سوالر بى

 شركات شقيقةيرادات توزيعات أرباح إستثمارات فى إ -١٤
 

 ٢٠١٩مارس  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١                  
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 --  ٤٣ ٧٧١ ٣٥٣ مدينه نصر لإلسكان والتعميرشركة 

 ٤٣ ٧٧١ ٣٥٣  -- 

 تمويلية إيرادات -١٥
 ٢٠١٩مارس  ٣١ ٢٠٢٠مارس  ٣١                  

 جنيه مصرى جنيه مصرى 
 ٨٧٢ ٧٣٠  ١٦٦ ٠٧٦ البنوك لدىوالحسابات  فوائد دائنة على الودائع

  ٢ ٣٣٧ ١٩٧  ٢ ٥٤٠ ٦٢٠ القروض لشركات شقيقه على دائنة فوائد
 ١٩ ٤٣٣ ٣٣٩  ١٤ ٤٣٠ ٦٤٨ خزانة اذون عوائد

 ٢٢ ٦٤٣ ٢٦٦ ١٧ ١٣٧ ٣٤٤  

جع ى ال ي ئ فاضفى  ال ة إن ل ادات ال ة  خالل اإلي فاض فىإلى الف ادات  اإلن ائاي انه أذون  على الع لغ  ال

ن  ٥ ه م  مل  .ج
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 اإلدارة  يةإتفاق -١٦
قامت الشركة بتوقيع عقد إدارة جديدة مع شركة بى بى أى بارتنرز لإلستثمار المباشر ويبدأ سريان  ٢٠١٧يوليو  ١٩بتاريخ 

 . ٢٠١٨مارس  ٢٩ أسهم الشركة ببورصة االوراق المالية وتم بدء التداول فى تداولعقد االدارة الجديد مع 
مليون جنيه مصري  ٦٠٠مال المدفوع حتى المن رأس  %٢وطبقا لعقد االدارة الجديد تستحق شركة اإلدارة أتعاب إدارة بواقع 

مليون جنيه مصري وحتى  ٦٠٠بأكثر من  )االصدار عالوة متضمنة ( من أي زيادة في رأس المال المدفوع اإلضافى %١٫٥و
 مليار جنيه مصري. ١٫٢رأس المال المدفوع أضافياً بأكثر من  على أي زيادة في %١مليار جنيه مصري، و ١٫٢

وتحتسب أتعاب حسن اداء بالفرق بين قيمة  .كما تستحق شركة اإلدارة أتعاب حسن اداء فقط عقب التخارج من االستثمار القائم 
دتها الشركة الستبعاد االستثمار يجارات) بعد الضرائب واالتعاب التى تكبالتوزيعات ( توزيعات أرباح، فوائد، اإلوالمتحصالت 

والتكلفة المعدلة المجمعة لالستثمارات القائمة. والتكلفة المعدلة هى التكلفة التاريخية المجمعة لالستثمارات بأستخدام معدل عائد 
 لجديد.سنويا) عن كل عام بعد تاريخ االستحواذ على االستثمار وحتى تاريخ سريان عقد األدارة ا ١٠على االستثمارات (%

من ربح االستثمار والذى  %١٥ويتم أحتساب أتعاب حسن األداء على االستثمارات الجديدة والتى دخلت فيها الشركة بنسبة 
التوزيعات ( توزيعات أرباح، فوائد، االيجارات) بعد خصم الضرائب واالتعاب التى ويحتسب بالفرق بين قيمة المتحصالت 

 ر و قيمة تكلفة االستثمار المجمعة.تكبدتها الشركة الستبعاد االستثما

 مؤجلة ضريبية أصول  -١٧
 
 

 فروق مؤقتة
 

 جنيه مصرى

 ) (االلتزاماألصل 
 الضريبى المؤجل

 جنيه مصرى
  العقارية اإلستثماراتالتزامات ضريبية مؤجلة نشأت عن إهالك 

 )٤٣١ ٧٠٩( )١ ٩١٨ ٧٠٧(  إلتزام – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رصيد 
 (١٩٩ ٢٥) ( ٩٩٥ ١١١) )رباح والخسائر(المحملة على قائمة اال الفترةالحركة خالل 

 (٩٠٨ ٤٥٦) (٧٠٢ ٠٣٠ ٢) إلتزام -  ٢٠٢٠ مارس ٣١الرصيد فى 

    أجنبية عمالت فروقضريبية مؤجلة نشأت عن  أصول
 ) ٤ ٤٦٠ ٨٣٨( ) ١٩ ٨٢٥ ٩٤٩( إلتزام - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رصيد 

من فروق العملة رباح والخسائر(المحملة على قائمة اال الفترةالحركة خالل 
  )ضوعهاخالدائنة المحققة السابق 

٦ ٨٣١ ٩٥٠  ٣٠ ٣٦٤ ٢٢٣  

 ٤٢١ ٧١٣  ١ ٨٧٤ ٢٧٩  )رباح والخسائر(المحملة على قائمة اال الفترةالحركة خالل 

  ٢ ٧٩٢ ٨٢٥ ١٢ ٤١٢ ٥٥٣ أصل -  ٢٠٢٠ مارس ٣١الرصيد فى 

 )٤ ٨٩٢ ٥٤٧( )٢١ ٧٤٤ ٦٥٦( إلتزام – ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الضريبة المؤجلة فى  صافى

  ٢ ٣٣٥ ٩١٧  ١٠ ٣٨١ ٨٥١ أصل – ٢٠٢٠ مارس ٣١الضريبة المؤجلة فى  صافى

الى ة على  إجم ة  المحمل ائر الحرك اح والخس ة االرب ائم  فىق
 ٢٠٢٠ مارس ٣١ 

 ٧ ٢٢٨ ٤٦٤  

 نظرا لعدم وجود التأكد الكافى لتحققها فى المستقبل وذلك كما يلى: لم يتم اإلعتراف بأصول ضريبية مؤجلةو هذا

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠ مارس ٣١ 
 جنيه مصرى جنيه مصرى 

 ١٥٠ ٧٢٧ ٥ ١٥٠ ٧٢٧ ٥ مشتركة مشروعات فى استثمارات فى اإلضمحالل

 ٧ ٢٧٣ ٥٠٧ ٧ ٢٧٣ ٥٠٧ شقيقة شركات فى استثمارات فى استثمارات فى اإلضمحالل
  ١٠٢ ٤١٢ ٢٧  ١٠٢ ٤١٢ ٢٧ تابعة شركات فى استثمارات فى استثمارات فى اإلضمحالل
  ٢ ٠٤٠ ٦٥١  ٢ ٠٤٠ ٦٥١  مخصصات
 ٩٥٨ ١٤٣ ١ ٩٥٨ ١٤٣ ١ ذوعالقة طرف على مستحقة ارصدة فى االضمحالل
  ٢ ٩٥٤ ٥٠٠  ٢ ٨٨٩ ٥٠٠ المدينة األرصدة فى اإلضمحالل

 ٨٦٨ ٥٥١ ٤٦  ٤٦ ٤٨٦ ٨٦٨ 
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 الهامة خالل الفترة الماليةاألحداث  -١٨

) حيث اتسم ذلك الفيروس ١٩-COVIDتعرض العالم الى انتشار فيروس كورونا المستجد ( ٢٠٢٠خالل الربع األول من عام 

، وإعالن ٢٠٢٠يناير  ٣٠بانتشاره السريع فى دول العالم، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، فى 

وقد كان النتشار هذا الفيروس اثر سلبي علي اقتصاديات دول كثيرة انعكست علي  ،٢٠٢٠مارس  ١١مى فى الفيروس وباء عال

 واقع اداء اسواق المال وحجم التجارة العالمية. 

فرضت الحكومة المصرية حظر للتجوال  ٢٠٢٠مارس  ٢٥  تم تعليق حركة الطيران الدولي وبتاريخ ٢٠٢٠ مارس ١٩بتاريخ 

 وتم تجديدها السبوعان اخران مما اثر بالسلب علي االقتصاد المصري بشكل عام. و لمدة اسبوعين

لالنشطة االقتصادية المختلفة، وفيما يتعلق بالقطاعات ونتيجة لذلك من المتوقع أن تتأثر العمليات االقتصادية والتجارية  

في حين كانت األثار إيجابية على كل من  العقارينشاط القطاع على يوجد بوادر تباطوء االفتصادية التي تستثمر بها الشركة، 

قامت الشركة بإجراء دراسة بغرض والسلع األستهالكية واألغذية. وفي هذا الصدد   نشاط القطاع التكنولوجى والدفع األلكترونى

ت ألنخفاض واثرها على استثمارات الشركة في القطاعات المختلفة وخلصت الى عدم وجود مؤشراتقييم المخاطر المحتملة 

التغيرات المستمرة و المتسارعة المرتبطة بتلك الجائحة تفرض حالة من   ومازالت.  دائم فى قيم محفظة أستثمارات الشركة

   عدم اليقين وعدم القدرة علي التنبوء بشكل دقيق نظرا الستمرار التداعيات االقتصادية ألزمة فيروس كورونا.

استمر تطور االوضاع  قرب و تعديل الخطط الالزمة لمواجهة تلك التداعيات بالتبعية و اذا ماوتقوم االدارة بمتابعة االوضاع عن 

 لفترة زمنية أكبر.

 األحداث الجوهرية الالحقة لتاريخ القوائم المالية -١٩

جميع أعلنت الحكومة المصرية رسميًا ، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على  – ٢٠٢٠ابريل  ٨في 

الطرق من الساعة الثامنة مساًء حتى الساعة السادسة صباحاً؛ ويُستثنى من تطبيق حكم المادة األولى من هذا القرار، الخاصة 

بحظر التجول،السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، 

لوقود، بمحطات الوقود، خدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات االتصاالت، وتطبيقات وماكينات تزويد المركبات با

المشتريات اإللكترونية وبطاقات الصراف اآللي، وجميع خدمات توصيل المأكوالت والمشروبات والبضائع للعمالء، سواء كان 

هذه األنشطة المستثناة، مع االلتزام بجميع االحتياطات الطلب عن طريق التطبيقات اإللكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من 

 الصحية الواجبة. مما قد يؤثر باأليجاب على نتائج أعمال المجموعة فى الفترات الالحقة.

 


